
LOCATIE:
Kifungo
De Renske Hoeve

Broeklanderweg 64  

Beemte Broekland 

MEER INFORMATIE:
Meer praktische informatie over deze 

opleiding zoals lesdagen, investering 

en data zijn te vinden op:

www.paardencoachingopleiding.nl 

of neem contact op met: 

Coby van Beets-van der Hoeff 
coby@kifungo.nl

06-51618202

Eva van Haasteren
eva@kifungo.nl

06-44994428   

“Wij, Coby en Eva, zijn 
enthousiast en gedreven.  

We heten je van harte welkom!”
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SYSTEMISCH/  
SJAMANISTISCH  
WERKEN MET PAARDEN
EN ANDERE DIEREN

“Ik vond de opleiding een openbaring.
Mijn perspectief is groter gegroeid en ik geloof nu nog heel veel meer dan voorheen an 

de kracht en de zachtheid van der natuur. En an de samenwerking van alles.
Ik ben zelf ook gegroeid door de opleiding.”

Anna Raettig (Duitse student)

“In de SWP heb ik het systemisch werken met paarden ambacht eigen gemaakt 
doordat ik in de opleiding zelf kon ervaren en oefenen.  

Door veel zelf te kunnen oefenen onder begeleiding van Coby & Eva heb ik het 
vertrouwen gekregen in mezelf om hier mijn vak van te maken.

Autorijden leer je niet uit het theorieboek, hiervoor moet je de weg op en zelf rijden. De 
SWP is een lesauto op de weg, je kan alles zelf leren door te doen.” 

Anne Mulder

“Het is alsof ik één groot geheim heb ontdekt, een soort code heb gekraakt.  
Dat omschrijft voor mij het beste mijn SWP reis met de paarden.” 

Linda van Wijk



Kifungo geeft de verdiepingsopleiding sinds 2014 en blijft het programma optimaliseren. 
In deze vernieuwde opleiding systemisch/sjamanistisch werken met paarden delen wij 
graag onze kennis en kunde over dit prachtige ambacht. Zodat jij meer paard met de 
paarden gaat worden in de begeleiding. Wij zijn overtuigd van de kracht en wijsheid van 
de paarden. Ze de vrijheid geven om leermeester te zijn, maakt prachtige diepgaande 
helingen voorbij de woorden mogelijk. 
 
Tijdens de opleiding is er ruimte en aandacht deels voor jouw persoonlijke reis en natuurlijk 
je verdere ontwikkeling als begeleider samen met paarden. Want je kan iemand zo ver 
begeleiden als dat je zelf bent. Deze verdieping geeft je de mogelijkheid om op andere 
lagen een bijdrage te leveren aan het ontwikkelingsproces van anderen. Wij geloven in 
het zelfhelende principe van de mens en met jouw toewijding ben je na deze opleiding in 
staat om met behulp van paarden energetisch een sessie te begeleiden vanuit een gegronde 
houding. 
 
Het afstemmen in het veld van de cliënt met je eigen felt sense (energetisch dieper 
weten) en met de paarden wordt veel in de ervaring geoefend in de opleiding. In deze 
zogenoemde driehoek werken we met de energie in 
het veld. We gaan in de opleiding in op systemische en natuurlijke wetmatigheden. Je leert 
het ‘waar’
nemen en lichaamstaal van mens en dier te lezen. Hoe het paard in het veld voor heling 
zorgt. En hoe je als begeleider zonodig intervenieert om heling en beweging te creëren 
in de gestolde energie. Dit alles door veel te oefenen met elkaar, met gastcliënten en de 
paarden op verschillende locaties en gastcolleges te volgen met verschillende gastdocenten. 
Zo gaan we gezamenlijk ervaringsgericht in op het wezen paard, systemisch werk, 
sjamanistische aspecten, chakraleer en lijfgericht werk. Dit wordt met theorie onderbouwd. 
En maakt dat het een complete opleiding is met een nauwkeurig samengesteld programma. 

Wil je samen met paarden professioneel  
mensen begeleiden? En vind je ook dat  
paarden geweldige leermeesters zijn? 

Coby van der Hoeff

Eva van Haasteren 
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Gold, Gerarda en Roos

“Ik kijk met een glimlach terug op SWP en mijn eigen innerlijke reis. Coby heeft me het wetende veld en de wijsheid van de paarden laten zien,  
voelen en begrijpen. Het heeft een nieuwe laag geopend voor de rest van mijn leven.”

Tessa
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